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Geachte minister, 
Geachte beleidsmaker, 
 
In de schaduw van het debat omtrent het vaccineren van kinderen willen we als Vlaamse 
Vereniging voor Kinderverpleegkundigen dit belangrijk statement lanceren. 
 
Als kinderverpleegkundige beroepsorganisatie spreken we ons niet uit over de noodzaak van 
het al dan niet vaccineren van kinderen <12jaar tegen Covid-19. Daarvoor verwijzen we naar 
de kinderartsen en scharen we ons achter hun advies en deze van de Hoge Gezondheidsraad 
(advies 9680). 
 
Wel: 

• zijn we absoluut voorstander van een genuanceerd debat in het belang van kinderen 
en op basis van alle brede informatie die verder gaat dan enkel het medische aspect. 
We zijn tegen elke vorm van rechtstreekse en onrechtstreekse dwang en blijven 
hameren op de absolute vrijheidskeuze en respect voor elkaars mening. Zowel 
professioneel als maatschappelijk. Vaccinatie of niet, geen enkel kind mag uitgesloten 
worden en moet het recht blijven hebben op een volledig vrije toegang tot de 
maatschappij, onderwijs, sport en spel, activiteiten, sociale contacten, … allemaal 
noodzakelijk voor een zo gezond mogelijke integrale ontwikkeling en welzijn. 

• maken we ons als beroepsorganisatie en als praktijkexperten in de zorg voor 
kinderen grote zorgen over de manier waarop vaccinaties bij kinderen zullen 
gebeuren. De impact op angst, pijn en stress bij kinderen en de effecten hiervan op 
lange termijn en het vertrouwen in de gezondheidszorg. 

 
 
Meer over dit laatste: 
De Federale overheid heeft voor een derde maal de noodwet verlengd waarbij ook andere 
professionals, zoals bijvoorbeeld apothekers tot zelfs zorgkundigen, via een cascadesysteem 
mogen vaccineren en Covid testen afnemen. Tot voor de Covid-crisis was deze handeling 
enkel voorbehouden voor artsen en verpleegkundigen na degelijke opleiding en expertise. 
Dit maakt dat nu ook kinderen door niet-artsen en niet-verpleegkundigen mogen 
gevaccineerd worden. Het correct uitvoeren van een techniek staat echter niet gelijk aan het 
kwaliteitsvol uitvoeren van een handelingstraject dat inspeelt op meer dan enkel het 
lichamelijke aspect.  
 
Hierin zijn er twee cruciale voorwaarden: 
 

1. Kwaliteitsvolle en structurele aandacht voor pijn, angst, stress en vertrouwen 
“PROSA: from fear tot trust” (PROSA Kenniscentrum) 

 
Het voorlopige advies omtrent organisatie van vaccinatie van kinderen spreekt over de keuze 
tussen een vaccinatiecentrum of een ‘kindvriendelijke locatie’. Maar ‘kindvriendelijkheid’ en 
‘kindgerichtheid’ gaat veel verder dan het opblazen van een ballon, het geven van een lolly of 
een prikdiploma. 
De impact van pijn, stress en angst op kinderen is geen emotioneel verhaal, maar berust op 
degelijke gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing. Een greep uit een aantal van deze 
studies kan u onderaan dit statement terugvinden.  
Het niet rekening houden met deze aspecten heeft een bewezen negatief effect op lange 
termijn. Een impact welke nog te veel wordt onderschat, maar die praktijkexperten zoals 
kinderartsen en kinderverpleegkundigen dagelijks ervaren op het terrein. Deze negatieve 
impact verhoogt bovendien de zorg- en maatschappelijke kosten op lange termijn op 
verschillende niveau’s. 
 
Een medisch-verpleegkundige handeling uitvoeren bij kinderen is niet en nooit hetzelfde als 
een handeling uitvoeren bij volwassenen. “Een kind is geen kleine volwassene!” 
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De stoere zin “Ze moeten maar even flink zijn.” gaat helemaal niet op. 
En zeker niet wetende dat vele kinderen reeds meerdere PCR testen (neuswissers) achter de 
rug hebben met een groeiende impact op hun beleving en welzijn. 
 
Het vaccineren van kinderen tegen Covid-19 is in geen enkel geval een medisch acuut 
noodzakelijke en levensreddende handeling. Het is dan ook de professionele, morele en 
maatschappelijke plicht om deze handeling op een zorgvuldig voorbereide en kwaliteitsvolle 
manier uit te voeren en waarbij evidence-based instrumenten en processen gebruikt worden. 
Het vasthouden (restraint) van kinderen bij het uitvoeren van een medische handeling wordt 
ten strengste afgeraden en zou zelfs verboden moeten zijn. 
 
Het niet inzetten van deze instrumenten en processen zal pijn, angst en stress bij kinderen 
verhogen met een impact op korte en lange termijn. Bovendien zal dit leiden tot een groeiend 
wantrouwen in de (medische) zorg en kan dit later leiden tot uitstelgedrag in het zoeken naar 
hulp, dalende compliance, angststoornissen tot zelfs trauma (prikangst bij volwassenen is 
gerelateerd aan prikangst opgedaan tijdens de kinderjaren), … 
Een overzicht van deze impact is onderaan dit statement toegevoegd. 
 

 
2. Inzetten van zorgprofessionals met de juiste competenties en bekwaamheid in de zorg 

voor kinderen 
 
Het inzetten van zorgprofessionals met de juiste competenties en bekwaamheid in de zorg 
voor kinderen (kinderartsen en kinder/jeugdverpleegkundigen) is een cruciale voorwaarde 
om de instrumenten en processen (om de negatieve effecten van pijn, angst en stress te 
vermijden en te bouwen aan vertrouwen) op de juiste manier in te zetten, te gebruiken en te 
evalueren om daadwerkelijk de beoogde outcomes te bereiken. 
Ook beschikken vooral deze zorgprofessionals over de juiste kennis en expertise binnen alle 
integrale ontwikkelingsaspecten en zijn ze getraind in het observeren en tijdig signaleren van 
subtiele signalen van mogelijke problemen welke zich wezenlijk anders uiten dan bij 
volwassenen. 
Ook het proces van medicatie- en vaccinveiligheid verloopt bij kinderen volledig anders. Een 
dosis die ‘een beetje minder’ is dan een volwassen dosis gaat in de zorg voor kinderen echt 
niet op. Elk verschil in dosis in vergelijking met gewicht, leeftijds- en ontwikkelingsniveau kan 
op korte en lange termijn mogelijke gevolgen met zich meebrengen. Doseringen bij kinderen 
zijn geen schattingen, maar nauwkeurige berekeningen. 
 
Daarnaast geeft het VN-verdrag inzake de rechten van het kind – rechten van het zieke kind - 
duidelijk weer dat: 
 

Kinderen worden altijd verpleegd en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander 
personeel dat speciaal voor de zorg aan kinderen is geschoold en permanent gevormd. 
Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. Zorgprofessionals beschikken over 
evidence based kennis, expertise en bekwaamheid die nodig zijn om aan de integrale 
zorgvereisten van het kind en gezin tegemoet te komen. (art. 3, 19 IVRK) 
 
Kinderen worden beschermd tegen onnodige onderzoeken, behandelingen en handelingen. 
Maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen 
zowel te voorkomen als te verlichten. Ongeacht de plaats, het moment en duur van de zorg. 
(art. 5, 12, 17 IVRK) 
 
Dit zijn maar 2 van de 10 rechten van het zieke kind (EACH). 
De 10 rechten zijn onlosmakelijk verbonden met het sinds 1989 geratificeerde Internationale 
Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties welke door België in 1991 
werden bekrachtigd. 
Het niet inzetten op deze rechten is letterlijk het schenden van dit VN-verdrag. 
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Besluit: 
 
Als Vlaamse Vereniging voor Kinderverpleegkundigen roepen we beleidsmakers dan ook op 
om nu en in de toekomst: 

• deze belangrijke voorwaarden als noodzakelijke kwaliteitsvoorwaarde in het 
vaccinatiebeleid en advies te integreren en deze vaccinatiecampagne niet opnieuw 
onder de slagzin ‘nood breekt wet’ weg te zetten; 

• te stoppen met het enten van zorg voor kinderen op volwassen systemen welke geen 
rekening houden met kind-specifieke eigenschappen in de zorg; 

• absoluut rekening te houden met hun rechten, algemeen welzijn en het gewoon kind 
zijn. 

 
Kijk niet weg van kwaliteit en veiligheid van zorg voor kinderen, onze toekomst en de 
maatschappij van morgen. 
 
 
Als Vlaamse Vereniging voor Kinderverpleegkundigen en Belgian Academy of Paediatrics 
staan wij en onze leden steeds constructief ter beschikking om binnen deze cruciale zaken op 
te treden als vakinhoudelijke experten. 
 
 
 
Hoogachtend en met de beste groeten, 
 
 
Vanuit de Vlaamse Vereniging voor Kinderverpleegkundigen: 
 
Caroline Dolieslager, voorzitter 
 
 
 
 
Contact: info@vvkv.be  - www.vvkv.be 
 
 
 
Vanuit de Belgian Academy of Paediatrics: 
 
Prof. dr. Ann De Guchtenaere, voorzitter 
 
 
Contact: info@baop.be – www.baop.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage: Addendum 
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Addendum: 
 
1. Gevolgen van pijn, angst en stress 

 
Impact op de korte termijn  
 
Distress 

• Negatieve gevolgen voor het lichamelijke welzijn van het kind.  
• Wisselwerking tussen het ervaren van stress en de afweer van het kind. Bij hoge 

niveaus van distress, wordt ook het afweersysteem belast en heeft dit een 
negatieve werking op het genezingsproces.  

• Negatief effect op de uitvoer van de volgende handelingen. Het kind heeft 
namelijk negatieve associatie met pijn en angst gekregen en zal meer verzet 
tonen bij volgende handelingen.  

• Hoge niveaus van distress zorgen voor een verlaging van de pijngrens van het 
kind en doet de handeling pijnlijker ervaren dan deze daadwerkelijk zou zijn  

• negatieve invloed op de emotionele ontwikkeling van het kind en veroorzaken van 
psychische klachten. 

 
Angst   

• Bij dwang (vasthouden) ervaart het kind de gedwongen situatie als opdringerig 
en verontrustend. 

• De handeling wordt uitgevoerd, ondanks het verzet van het kind en dat levert 
angst op. 

• Wanneer het kind het vermogen heeft om te begrijpen en aan het kind uitgelegd 
is wat het kan verwachten in de situatie, zal het kind meer controle over de situatie 
ervaren.  

• Gevoelens van angst kunnen verder toenemen wanneer het kind niet is 
voorbereid op de uit te voeren handeling. Belangrijk is het om deze uitleg aan het 
kind te geven om het kind zoveel mogelijk controle en keuzemogelijkheid te 
bieden. 

• Als deze stap niet is genomen, neemt de angst en het verzet van het kind toe. Ook 
het vertrouwen in de volwassene zal door de angst afnemen.  

• Regressie kan optreden.  
• Grote kans op anticiperende angst voor het vervolg van de behandeling en het 

vertonen van nog meer verzet. 
 
Pijn  

• De combinatie van negatieve emoties, oftewel de ervaren distress, zorgt voor 
verlaging van de pijngrens van het kind en maakt dat de handeling pijnlijker 
wordt ervaren.  

• Pijn is een negatieve en stressvolle ervaring voor het kind en kan een negatieve 
invloed hebben op de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit van leven. Op 
korte termijn heeft pijn een negatief effect op het genezingsproces en het 
welbevinden van het kind. 

 
Verlies van vertrouwen  

• Schade aan de opgebouwde relatie met het kind door het verlies van 
vertrouwen. Het jonge kind kan het gedrag en de woorden van de ouder of 
verpleegkundige onjuist interpreteren, wat ertoe leidt dat het kind denkt dat de zij 
niet meer om hem geeft, het met opzet pijn wordt gedaan en er niet wordt 
geluisterd naar zijn eigen wens.  
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• Het ervaart de handeling als bedreigend en gewelddadig wanneer het tegen zijn 
wil in worden vastgehouden. Het kind voelt zich hierdoor hulpeloos en onzeker wat 
een negatieve werking heeft op het vertrouwen van het kind in de ouder of 
verpleegkundige.  

• De vertrouwensrelatie is in meer of mindere mate beschadigd. 
• Een belangrijke factor die het vertrouwen van het kind beïnvloed, is hoe ouders 

met de situatie omgaan. Wanneer ouders het kind veiligheid bieden en 
vertrouwen uitstralen, wordt het voor het kind gemakkelijker om de situatie het 
hoofd te bieden.  

• Ook de opvoedingsstijl en coping van ouders beïnvloeden het kind. Wanneer ook 
de ouder zich verbaal of non-verbaal uit in emotie of weerstand tegen de 
handeling, beïnvloedt dit de coping van het kind. 

 
 
Impact op de lange termijn  
Pijn en angst bij behandeling kunnen sterk traumatiserend zijn en langdurige of zelfs 
blijvende gevolgen kunnen hebben (Stichting Kind en Ziekenhuis, 2015).  
  
Trauma  

• Het gebruik van fysieke dwang bij de uitvoer van een medisch-verpleegkundige 
handeling kan de ervaring van het kind verergeren en is potentieel schadelijk en 
traumatiserend tot zelfs PTSS. 

• De verhoogde angstgevoelens die het kind hierbij ervaart, zijn een trigger voor het 
ontwikkelen van een trauma. Het kind verliest de autonomie en controle over zijn 
eigen lichaam. De negatieve gevolgen van de pijnlijke, angstige ervaringen 
worden merkbaar door verzet, het effect van afleiden blijft uit en zelfs de 
simpelste handelingen wil het kind niet meer ondergaan.  

• Onderzoek in de praktijk laat zien dat het vastgehouden worden voor een 
medisch-verpleegkundige handeling meer leed met zich meebrengt dan de 
handeling op zich. 

 
Beïnvloeding van de normale ontwikkeling  

• Het uitvoeren van een medisch-verpleegkundige handeling onder dwang brengt 
nog meer leed met zich mee dan de handeling op zich.  

• Negatieve invloed op de lichamelijke, emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling 
van het kind.  

• In enkele gevallen kan dit leiden tot de ontwikkeling van gedrags-, emotionele of 
cognitieve stoornissen. 

 
Impact op emotioneel welzijn  

• De angst die fysieke dwang brengt geeft op de lange termijn een vergroot kans 
op depressie.  

 
Uitstel van zorg, hulpverlening 
Door negatieve ervaringen gaan kind en ouders een volgende keer het zoeken naar 
hulp/zorg uitstellen. Dit uitstellen kan een bepaalde aandoening verergeren waardoor 
mogelijk complicaties optreden die anders vermeden hadden kunnen worden. 
Dit geeft niet alleen meer ongezondheid en risico’s voor het kind, maar zal ook de 
maatschappelijke kost omhoog brengen. 
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2. Een aantal studies die de lange termijn impact van pijn, angst en stress 
aantonen 
 
• Pijn, angst, stress: 

o Psychological interventions for needle- related procedural pain and distress in children and 
adolescents. Birnie KA, Noel M, Chambers CT, Uman LS, Parker JA. Cochrane Database Syst Rev. 
2018;10:CD005179. 

o Managing emotions in medical encounters with children. Krauss BA, Leroy PL, Krauss BS. In: Schwartz R, 
Hall JA, Osterberg LG, editors. Emotion in the clinical encounter: McGraw Hill/Stanford University; 2021. 
p. 209-38. 

o Early Neonatal Pain—A Review of Clinical and Experimental Implications on Painful Conditions Later in 
Life. MD Williams and BDX Lascelles. Front. Pediatr 2020 

o Managing emotions in medical encounters with children. Krauss BA, Leroy PL, Krauss BS. In: Schwartz R, 
Hall JA, Osterberg LG, editors. Emotion in the clinical encounter: McGraw Hill/Stanford University; 2021. 
p. 209-38.  

o https://www.nytimes.com/2019/01/14/well/family/taking-the-pain-out-of-childrens-shots.html 
o https://www.edgehill.ac.uk/health/research/rights-based-standards-for-children-undergoing-clinical-

procedures/ 
o Vleugel-Ruissen S, Keijzer M. Voorbij de Angst. Distress bij kinderen in de (para)medische setting. Oud 

Turnhout / ’s Hertogenbosch: Gompel&Svacina; 2019. 
o Leroy PL. Improving procedural sedation and/or analgesia in children: from practice over evidence to 

practice - PhD Thesis. https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/improving- procedural-
sedation-andor-analgesia-in-children-from-pr: Maastricht University; 2012.  

o Cohen L, Blount R, Chorney J, Zempsky W, Cousins L. Management of Pediatric Pain and Distress Due 
to Medical Procedures. In: Roberts M, Steele R, editors. Handbook of Pediatric Psychology. 5th ed2018. p. 
146-60.  

o Cheng Y, Lin CP, Liu HL, Hsu YY, Lim KE, Hung D, et al. Expertise modulates the perception of pain in 
others. Curr Biol. 2007;17(19):1708-13. 

o Cohen LL. Behavioral approaches to anxiety and pain management for pediatric venous access. 
Pediatrics. 2008;122 Suppl 3:S134-9.  

o Gates M, Hartling L, Shulhan-Kilroy J, MacGregor T, Guitard S, Wingert A, et al. Digital Technology 
Distraction for Acute Pain in Children: A Meta-analysis. Pediatrics. 2020;145(2). 

o Krauss BA, Krauss BS. Managing the Frightened Child. Ann Emerg Med. 2019;74(1):30-5. 
o Sahyoun C, Cozzi G, Barbi E, Leroy PL. Towards integrated procedural comfort care. Redefining and 

expanding the ‘non-pharmacology’ domain. In: Mason KP, editor. Pediatric Sedation Outside of the 
Operating Room: A Multispecialty International Collaboration. 3 ed: Springer Publishers; 2021. p. In Press. 

o Leroy PL, Costa LR, Emmanouil D, van Beukering A, Franck LS. Beyond the drugs: nonpharmacologic 
strategies to optimize procedural care in children. Curr Opin Anaesthesiol. 2016;29 Suppl 1:S1-S13. 
Loeffen EAH, Mulder RL, Font-Gonzalez A, Leroy P, Dick BD, Taddio A, et al. Reducing pain and distress 
related to needle procedures in children with cancer: A clinical practice guideline. Eur J Cancer. 
2020;131:53-67. 

o Cozzi G, Valerio P, Kennedy R. A narrative review with practical advice on how to decrease pain and 
distress during venepuncture and peripheral intravenous cannulation. Acta Paediatr. 2021;110(2):423-32. 

o Stavleu DC, Tissing WJE, Mensink MO, Leroy PL, Loeffen EAH. Pijnvrij prikken: EMLA of Rapydan 
gebruiken voor een prikprocedure? Praktische Pediatrie. 2020(September 2020):181-5.  

 

• Dwang – restraint (vasthouden van kinderen bij het uitvoeren van een onderzoek): 
o Dwang bij medische behandeling van jonge kinderen. Letsel en Schade.; Leroy PL, Ten Hoopen RM. 

2014(1):11-3. 
o Caregivers blinded by the care: A qualitative study of physical restraint in pediatric care. Lombart B, De 

Stefano C, Dupont D, Nadji L, Galinski M. Nurs Ethics. 2020;27(1):230-46. 
o Lombart B, De Stefano C, Dupont D, Nadji L, Galinski M. Caregivers blinded by the care: A qualitative 

study of physical restraint in pediatric care. Nurs Ethics. 2020;27(1):230-46. 
 

• Negatief taalgebruik versus positief en participatie: 
o “This may hurt”: predictions in procedural disclosure may do harm 
o Baruch S Krauss, Division of Emergency Medicine, Boston Children’s Hospital, 300 Longwood Ave, 

Boston, MA 02115, USA; Department of Pediatrics, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA; 
BMJ. 2015; 350: h649. 

o https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4707520/ 
o Chronically ill children’s participation and health outcomes in shared decision-making: a scoping review; 

R. O. Wijngaarde & I. Hein & J. Daams & J. B. Van Goudoever & D. T. Ubbink; European Journal of 
Pediatrics; 24 March 2021. 

o van der Deure H, Krol Y, Berghout EM. Patientcomfort en -communicatie: woorden als pijnstiller. 
Praktische Pediatrie. 2019;13(2). 

o Weisberg DS, Hirsh-Pasek K, Golinkopff RM. Guided play: where curricular goals meet a playful 
pedagogy. Mind, Brain and Education. 2013;7(2):104-12.  


